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امامصادق)ع(:

هيچ باطلی نيست كه در برابر حق بايستد مگر آن كه حق بر باطل چيره می شود واين 
سخن خداوند است: »بلكه حق را بر سر باطل می زنيم كه آن را در هم می كوبد...«.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 شكسته شدن حكومت نظامي به فرمان امام خميني توسط مردم انقالبي ايران 
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27. هيات نظارت بر مس��افرت های خارجی كاركنان دولت 
موض��وع ماده )1( قان��ون نظارت بر مس��افرت های خارجی 
كاركن��ان دول��ت مص��وب 1373/6/20/ دو نف��ر ناظ��ر از 

نمايندگان به انتخاب مجلس شورای اسالمی 
28. هيات عالی گزينش موضوع )4( ماده )4( قانون گزينش 
معلمان و كاركنان آموزش و پ��رورش مصوب 1374/6/14 
و اصالحات بع��دی/ دو نفر ناظر از اعضای كميس��يون های 
آموزش و پرورش امور اداری و استخدامی به انتخاب مجلس 

شورای اسالمی 
29. هيات مركزی گزينش آموزش و پرورش موضوع تبصره 
)1( بن��د )الف( ماده )7( قان��ون گزينش معلمان و كاركنان 
آموزش و پرورش مص��وب 1374/6/14 و اصالحات بعدی/ 
يك نف��ر ناظر از اعضای كميس��يون آم��وزش و پرورش به 

انتخاب كميسيون
30. ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانيات موضوع ماده 
)1( قان��ون جامع كنترل و مبارزه مل��ی با دخانيات مصوب 
1385/6/15/ دو نفر ناظر از اعضای كميس��يون بهداشت و 

درمان
31. ش��ورای عالی انطباق امور اداری و فنی پزشكی با شرع 

مقدس اس��الم موض��وع بندهای)7( و )8( م��اده )3( قانون 
انطباق امور اداری و فنی موسس��ات پزشكی با موازين شرع 
مقدس اس��الم مصوب 1377/8/10/ دو نفر ناظر از اعضای 
كميس��يون های فرهنگی بهداش��ت و درمان به پيش��نهاد 
كميس��يون و انتخاب مجلس شورای اسالمی  )برای مدت2 

سال(
32. كميت��ه اج��را و پيگيری و هماهنگی ه��ای الزم جهت 
حمايت از انقالب اس��المی مردم فلسطين موضوع ماده )5( 
قان��ون حمايت از انقالب اس��المی مردم فلس��طين مصوب 
1369/2/19/ دو نف��ر عضو از نمايندگان به انتحاب مجلس 

شورای اسالمی 
33. دبيرخان��ه دائم��ی كنفرانس های بين المللی فلس��طين 
قان��ون حمايت از انقالب اس��المی مردم فلس��طين مصوب 
1369/2/19/ ي��ك نفر عض��و به انتخاب رئي��س به عنوان 
دبي��ر، دو نفر عضو از نمايندگان به انتخاب مجلس ش��ورای 
اس��المی  ماده )5( و دو نفر عضو از كميس��يون امنيت ملی 

و سياست خارجی
34. كميس��يون نظارت بر فعاليت گروه ها و احزاب موضوع 
م��اده )10( قانون فعاليت اح��زاب، جمعيت ها و انجمن های 
سياس��ی و صنفی و انجمن های اسالمی با اقليت های دينی 
شناخته شده مصوب 1360/6/7/ دو نفر  عضو از داخل و يا 
خارج مجلس ش��ورای اسالمی  به معرفی يكی از نمايندگان 

و انتخاب مجلس شورای اسالمی  )برای مدت 2سال
35. ش��ورای عالی اداری موضوع ماده )14( قانون مديريت 
خدم��ات كش��وری مص��وب 1386/7/8/ دو نف��ر ناظ��ر از 

نمايندگان به انتخاب مجلس شورای اسالمی 
36. س��تاد چگونگی هزينه كرد اعتب��ار تخصيصی به منظور 
مشاركت جمهوری اسالمی ايران در بازسازی كشور افغانتسان 
موضوع ماده واحده قانون مشاركت جمهوری اسالمی ايران 
در بازس��ازی افغانستان مصوب 1381/5/30/ دو نفر ناظر از 
اعضای كميسيون های امنيت ملی و سياست خارجی برنامه 

و بودجه و محاسبات به انتخاب مچلس
37. ش��ورای عالی رفاه و تامين اجتماعی موضوع بند )ك( 
ماده )14( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی 
مصوب 1383/2/21/ سه نفر ناظر از اعضای كميسيون های 
اجتماعی بهداش��ت و درمان برنامه و بودجه و محاسبات به 

انتخاب مجلس شورای اسالمی 
38. ش��ورای عالی بيمه خدمات درمانی كشور موضوع ماده 
)3( قان��ون بيمه همگان��ی خدمات درمانی كش��ور مصوب 
1373/8/3/ دو نفر ناظر از اعضای كميسيون های بهزيستی 

برنامه و بودجه به انتخاب مجلس شورای اسالمی 
39. ش��ورای عال��ی نظام پزش��كی موضوع قانون تش��كيل 
سازمان نظام پزش��كی مصوب 1374/10/20 )در اصالحيه 
بند)ب( ماده8 مصوب 1383/1/25(/ دو نفر ناظر از اعضای 
كميسيون  بهداشت و درمان به پيشنهاد كميسيون و انتخاب 

مجلس شورای اسالمی 
40. هي��ات مركزی نظارت بر انتخاب��ات هيات مديره نظام 
پزشكی موضوع بند )د( ماده19 قانون تشكيل سازمان نظام 
پزش��كی مصوب 1383/1/25/ سه نفر عضو از كادر پزشكی 

به معرفی كميس��يون بهداش��ت و درمان و انتخاب مجلس 
شورای اسالمی 

41. ش��ورای عالی آم��وزش مداوم جامعه پزش��كی موضوع 
بن��د )7( م��اده )3( قانون آم��وزش مداوم جامعه پزش��كی 
مصوب 1375/2/12/ دو نفر ناظر از كادر پزشكی به معرفی 
كميسيون های بهداری و بهزيستی و انتخاب مجلس شورای 

اسالمی 
42. ش��ورای عالی نظام پرستاری موضوع بند )ب( ماده )5( 
قانون ايجاد نظام پرس��تاری مص��وب 1380/9/11/ يك نفر 
ناظر از نمايندگان به معرفی كميسيون بهداشت و درمان به 

انتخاب مجلس شورای اسالمی 
43. هيات مركزی نظارت بر انتخابات نظام پرستاری موضوع 
بن��د )2( م��اده )18( قان��ون ايجاد نظام پرس��تاری مصوب 
1380/9/11/ دو نفر ناظر از نمايندگان به معرفی كميسيون 

بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسالمی 
44. كميس��يون تعيين س��هميه وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كی از مش��موالن وظيفه موض��وع تبصره )1( 
ماده )1( قانون نحوه تش��كيل پيام آوران بهداش��ت مصوب 
1375/8/6/ ي��ك نفر ناظر از اعضای كميس��يون بهداری و 
بهزيس��تی به معرفی كميس��يون و انتخاب مجلس شورای 

اسالمی 
45. كميسيون نظارت بر حسن اجرای احداث 96 شهر كشور 
موض��وع تبصره )5( قانون نحوه ايجاد تس��هيالت الزم برای 
تس��ريع در احداث و تكميل بيمارستان های 96 شهر كشور 
مصوب 1369/6/25/ سه نفر ناظر از اعضای كميسيون های 

بهداشت و درمان عمران ، برنامه و بودجه
46. قان��ون تامي��ن اعتبار كنترل انس��داد مرزهای ش��رقی 
موضوع تبصره )3( ماده واح��ده قانون تامين اعتبار كنترل 
و انس��داد مرزهای شرقی كش��ور مصوب 1379/2/28/ يك 
نفر ناظر از نمايندگان اس��تان سيس��تان و بلوچستان و دو 
نفر از نمايندگان اس��تان خراسان به انتخاب مجلس شورای 

اسالمی 
47. هيات امناء موسسه آموزشی و تحقيقاتی صنايع دفاعی 
موضوع تبصره ماده )7( اساس��نامه موسس��ه آموزشس��ی و 
تحقيقاتی صنايع دفاعی مصوب 1370/10/8/ يك نفر ناظر 

از اعضای كميسيون امور دفاعی به انتخاب كميسيون
48. ش��ورای حقوق و دس��تمزد موضوع م��اده )74( قانون 
مديريت خدمات كش��وری مصوب 1386/7/8/ دو نفر ناظر 
از اعضای كميس��يون اجتماعی برنامه و بودجه و محاسبات 

به انتخاب كميسيون
49. ش��ورای عالی مديريت بح��ران موضوع م��اده5 قانون 
تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1386/2/31/ 
يك نفر عضو از نواب رئيس مجلس شورای اسالمی  شورای 

اسالمی
50. ش��ورای توس��عه مديريت موضوع بند)ال��ف( ماده116 
قانون مديريت خدمات كش��وری مص��وب 86/7/8/ يك نفر 
ناظر از اعضای كميس��يون اجتماعی به معرفی كميسيون و 

انتخاب مجلس شورای اسالمی 
51. هي��ات مركزی حل اختالف و رس��يدگی به ش��كايات 

ش��وراها موضوع بند )1( ماده )44( قانون اصالح تشكيالت، 
وظاي��ف و انتخابات ش��وراهای اس��المی كش��ور و انتخاب 
ش��هرداران مصوب 1382/7/6/ دو نفر عض��و از نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی  به پيشنهاد كميسيون امنيت ملی و 

سياست خارجی و انتخاب مجلس شورای اسالمی 
52. كميته حل اختالف و رس��يدگی به ش��كايات اس��تان 
موضوع بند)2( ماده )44( قانون اصالح تش��كيالت، وظايف 
و انتخابات ش��وراهای اس��المی كش��ور و انتخاب شهرداران 

مصوب 1382/7/6/ دو نفر عضو از نمايندگان استان
53. هيات مركزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسالمی 
كشور موضوع ماده )53( قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب 
ش��وراهای اس��المی كش��ور و انتخ��اب ش��هرداران مصوب 
1375/3/1 ناظ��ر ب��ر م��اده )73( قانون اصالح تش��كيالت 
ش��وراهای اس��المی كش��وری و انتخابات ش��وراهای مزبور 
مص��وب 1365/4/29/ س��ه نفر ناظر از اعضای كميس��يون 
ش��وراها و ام��ور داخلی و دو نفر ناظر از اعضای كميس��يون 

اصل نود به انتخاب مجلس شورای اسالمی 

نظارت���ی مجل���س ش���ورای  از عملک���رد  پرسش���گری 
اسالمی

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در هيات 
نظ��ارت بر مس��افرت های خارجی كاركنان دول��ت از زمان 

تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در هيات 

عالی گزينش از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در هيات 
مرك��زی گزينش آموزش و پرورش از زم��ان تصويب قانون 

تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در ستاد 
كش��وری كنترل و مبارزه با دخانيات از زمان تصويب قانون 

تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
عالی انطباق امور اداری و فنی پزشكی با شرع مقدس اسالم 

از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در كميته 
اج��را و پيگي��ری و هماهنگی ه��ای الزم جه��ت حمايت از 
انقالب اسالمی مردم فلسطين از زمان تصويب قانون تاكنون 

چيست؟
- گ��زارش عملك��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی در 
دبيرخان��ه دائمی كنفرانس های بين المللی فلس��طين قانون 
حمايت از انقالب اس��المی مردم فلس��طين از زمان تصويب 

قانون تاكنون چيست؟
- گ��زارش عملك��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی در 
كميس��يون نظارت ب��ر فعالي��ت گروه ها و اح��زاب از زمان 

تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 

عالی اداری از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در ستاد 
چگونگ��ی هزينه كرد اعتبار تخصيصی به منظور مش��اركت 

جمهوری اسالمی ايران در بازسازی كشور افغانستان از زمان 
تصويب قانون تاكنون چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
عالی رفاه و تامين اجتماع��ی از زمان تصويب قانون تاكنون 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
عال��ی بيمه خدمات درمانی كش��ور از زم��ان تصويب قانون 

تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
عالی نظام پزش��كی موضوع قانون تش��كيل س��ازمان نظام 

پزشكی از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در هيات 
مركزی نظارت بر انتخابات هيات مديره نظام پزشكی از زمان 

تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
عال��ی آموزش مداوم جامعه پزش��كی از زمان تصويب قانون 

تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 

عالی نظام پرستاری از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در هيات 
مركزی نظارت بر انتخابات نظام پرس��تاری از زمان تصويب 

قانون تاكنون چيست؟
- گ��زارش عملك��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی در 
كميس��يون تعيين سهميه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكی از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گ��زارش عملك��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی در 
كميس��يون نظارت بر حسن اجرای احداث 96 شهر كشور از 

زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در قانون 
تامين اعتبار كنترل انس��داد مرزهای شرقی از زمان تصويب 

قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در هيات 
امناء موسس��ه آموزش��ی و تحقيقاتی صنايع دفاعی از زمان 

تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 

حقوق و دستمزد از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
عالی مديريت بحران از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در شورای 
توسعه مديريت از زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در هيات 
مركزی حل اختالف و رس��يدگی به شكايات شوراها از زمان 

تصويب قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی در كميته 
حل اختالف و رس��يدگی به شكايات استان از زمان تصويب 

قانون تاكنون چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی در هيات 
مركزی نظارت بر امر انتخابات ش��وراهای اس��المی كشور از 

زمان تصويب قانون تاكنون چيست؟

تعداد پروژه ه��ای عمرانی و زيربنايی بنياد بركت س��تاد اجرايی 
فرمان امام در مناطق محروم كش��ور به بيش از 34 هزار پروژه 
رس��يد. به گفته مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان 
حض��رت امام)ره(، اين بنياد بي��ش از 34 هزار و 424 پروژه 
عمرانی و زيربنايی را در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 

كشور به بهره برداری رسانده يا در دست اقدام دارد.
اميرحس��ين مدنی افزود: بنياد بركت برای اجرای اين پروژه ها 

بيش از 22 ه��زار و 700 ميليارد ريال اعتبار پيش بينی نموده و 
تخصيص داده است.

مديرعام��ل بنياد برك��ت اظهار داش��ت: 34 هزار و 424 پ��روژه عمرانی و 
زيربنايی مذكور ش��امل 1700 مدرس��ه، 1160 مسجد و مراكز فرهنگی و 
مذهبی، 314 خانه عالم، 28 حوزه علميه، 30 هزار واحد مسكن محرومين، 
225 بيمارس��تان و مركز جامع سالمت و 815 پروژه زيربنايی ديگر شامل 

آب رسانی، ساخت راه و جاده، برق رسانی، مرمت قنوات و ... می شود.
مدنی ميزان اعتبار تخصيص داده شده برای ساخت مدارس بركت، مساجد 
و مراكز فرهنگی، مسكن محرومين، پروژه های زيربنايی، و ساخت و تكميل 
بيمارستان و مراكز و خانه های بهداشت را به ترتيب 8 هزار و 980 ، يك هزار 
و 440، يك هزار و 40، 4 هزار و 240 و 7 هزار ميليارد ريال اعالم كرد. وی 
با اش��اره به ساخت 1700 مدرس��ه بركت با 9540 كالس درس در مناطق 
محروم كشور عنوان كرد: اين مدارس در 2600 روستای محروم 31 استان 

كشور در دست ساخت اس��ت كه از اين تعداد، 1245 مدرسه به 
بهره برداری رس��يده و 200 هزار دانش آموز در آنها مشغول به 
تحصيل شده اند. مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان 
امام ادامه داد: اين بنياد همچنين نس��بت به ساخت 1160 
مسجد، حسينيه، مصلی و دارالقرآن در 2250 روستای كشور 
متعهد اس��ت كه از اين تعداد، 840 پ��روژه را به بهره برداری 
رس��انده و مابقی را در دس��ت اح��داث دارد. مدنی افزود: بنياد 
بركت ساخت 314 خانه عالم و احداث، تجهيز و تكميل 28 حوزه 
علمي��ه را نيز در دس��تور كار دارد كه تا به ام��روز 200 خانه عالم و 23 
حوزه علميه را به پايان رسانده است. وی درباره پروژه های عمرانی و زيربنايی 
بنياد بركت در حوزه بهداش��ت و درمان نيز توضيح داد: س��اخت 225 طرح 
را در اين حوزه در دس��ت اقدام داريم. بنياد بركت در س��اخت و تكميل 10 
بيمارس��تان در سراسر كشور مشاركت داشته كه از اين تعداد، 8 بيمارستان 
آغ��از به كار كرده اس��ت.   مديرعامل بنياد بركت گف��ت: اين بنياد در حال 
ساخت 4 مركز تخصصی درمان سرطان با ظرفيت 560 تخت و بيمارستان 
بين المللی740 تختخوابی بركت است. همچنين از 210 مركز جامعه سالمت 
و خانه بهداشت، 140 مركز در 600 منطقه محروم و روستايی كشور افتتاح 
شده است. مدنی با اشاره به ساخت 30 هزار واحد مسكن محرومين توسط 
بنياد بركت با حجم سرمايه گذاری يك هزار و 40 ميليارد ريال بيان كرد: تا به 

امروز 11 هزار واحد تكميل و در اختيار نيازمندان قرار داده شده است. 
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 دوم
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره مجوز :1398/7061

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران –مدیریت بازرگانی 
RFID موضوع مناقصه: خريد 10/000/000 عدد پلمب سيم بكسلی

RFID پلمب سيم بكسلی با قابليت تجهيز سيستم TR-98008-DSS  : طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از كليه توليد كنندگان داخلی مربوطه دعوت می گردد حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ انتشار آخرين آگهی روزنامه با مراجعه به سايتهای:
 HTTP://IETS.MPORG.IR و MONAGHESE.NIOPDC.IR بخش مناقصات س��تاد نس��بت به تكميل فرم ارزيابی كيفی مربوط به مناقصه گران اقدام و 
اين فرم را بهمراه ساير مدارك درخواستی به اداره خريد های داخلی اين شركت واقع در تهران– خيابان ايرانشهر شمالی – روبروی پارك ملت هنرمندان 
جنب خيابان برادران شاداب – پالك 1 – طبقه داوزدهم تحويل نمايند. تلفن های تماس :88327085-84121048 مبلغ معامله 221/000/000/000 

ريال و بر اساس بررسی ميدانی برآورد شده است .
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  مبلغ 6/388/000/000 ریال  می باشد که بر اساس آئین نامه تضامین دولتی قابل ارائه می باشد.

آگهی تجدید مزایده هاى عمومی(مرحله دوم) 
•

•
•
•
•
•

  سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان                                      

آگهى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

www.setadiran.ir  

www.setadiran.ir   HTTP://IETS.MPORG.IR 
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1

عملیات اجرایى 
کارهاى باقیمانده 
سایت و مخزن 1000 
مترمکعبى خمام 
(نواحى رشت-
انزلى) از توابع 
شهرستان رشت

98/12/08298/12/11 598/11/28آب4/204/825/931210/245/000رشت

آبادانی مناطق محروم با 34 هزار پروژه عمرانی برکت

سیاس���ت روز ش���ان نظارتی مجلس شورای 
اسالمی را بررسی می کند:

بی نظارتی بر انبوه 
ناکارآمدی!؟

2

اشاره

نظارت بر حس���ن اجرای قوانین از وظایف 
مهم مجلس شورای اسالمی است که در 
قانون اساس���ی بدان اشارات مهمی شده 
است. قوانین متعددی نیز راهکار نظارت 
مجل���س ش���ورای اس���المی ر در اداره امور 
گوناگون کش���ور پیش بینی نموده است. 
نوش���تار حاض���ر ب���ه معرف���ی بخ���ش ه���ای 
مختلف نظارت مجلس ش���ورای اس���المی 
بر دس���تگاه های اجرای���ی و امور مربوط به 
آنها )قس���مت دوم( می پ���ردازد که  از نظر 

خوانندگان  می گذرد:


